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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“ alebo „univerzita“) vydáva v súlade
s čl. 10 ods. 3 Organizačného poriadku UK v znení neskorších dodatkov túto smernicu, ktorou
sa vydáva Dizajnový manuál UK (ďalej len „smernica“).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto smernica vychádza z potreby jednotnej vizuálnej komunikácie a prezentácie UK, jej
fakúlt a ďalších súčastí.
(2) Touto smernicou sa:
a) vydáva Dizajnový manuál UK,
b) upravujú základné pravidlá súvisiace s používaním jednotnej vizuálnej identity UK.
Čl. 2
Dizajnový manuál UK
(1) Dizajnový manuál UK je dokument zobrazujúci vizuálnu komunikáciu UK a zaručuje
jedinečnosť a nezameniteľnosť pri úsilí budovania značky UK. Dizajnový manuál je
zverejnený na webovej stránke dizajn.uniba.sk. Dizajnový manuál môže byť menený iba
po predchádzajúcom písomnom súhlase rektora alebo prorektora pre vonkajšie vzťahy.
(2) Dizajnový manuál UK obsahuje pravidlá jednotnej vizuálnej identity UK, upravuje
pravidlá používania a definuje štandardy vizuálneho prevedenia loga UK, jej fakúlt a
ďalších súčastí (ďalej len „logo UK“) a všetkých jeho prvkov (logotyp, písmo, farba,
pattern, grid systém, a pod.). Dizajnový manuál UK je záväzným dokumentom pre
použitie loga UK.
(3) Dizajnový manuál UK určuje pravidlá vizuálnej identity UK pre:
a) logo - logo UK, fakúlt a ďalších súčastí UK, umiestnenie loga na dokumentoch,
ochrannú zónu okolo loga a pod.,
b) štýl – farebnosť, písmo a pod.,
c) použitie – úradné dokumenty, vizitky, prezentácie, rollupy a pod.
(4) Zamestnanci UK, jej fakúlt a ďalších súčastí sú povinní dodržiavať jednotnú vizuálnu
identitu UK. Za týmto účelom sú na webovej stránke dizajn.uniba.sk zverejnené okrem
Dizajnového manuálu aj logá UK, jej fakúlt a ďalších súčastí, typografia (písmo), šablóny
najčastejšie používaných dokumentov, e-mailové podpisy, základné informácie o
vizuálnej identite UK a pod.

Čl. 3
Pravidlá používania loga UK
(1) Používanie loga UK sa riadi pravidlami obsiahnutými v Dizajnovom manuáli a v tejto
smernici.
(2) Logo UK sa používa najmä na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pozitívnu marketingovú reprezentáciu UK, jej fakúlt a ďalších súčastí,
označovanie informačných materiálov UK, jej fakúlt a ďalších súčastí,
označovanie úradnej korešpondencie UK, jej fakúlt a ďalších súčastí,
označovanie bežnej spisovej agendy UK, jej fakúlt a ďalších súčastí,
označovanie internej a externej komunikácie vrátane vizitiek v tlačenej alebo
elektronickej komunikácii,
ďalšie činnosti a označenie iných materiálov vyplývajúcich z činnosti UK, jej fakúlt a
ďalších súčastí.

(3) Logo UK môže byť menené iba po predchádzajúcom písomnom súhlase rektora alebo
prorektora pre vonkajšie vzťahy. Grafické zobrazenie loga UK je súčasťou Dizajnového
manuálu.
(4) Tretie osoby nie sú oprávnené používať logo UK bez toho, aby mali s UK uzatvorenú
licenčnú zmluvu. Licenčnú zmluvu na používanie log UK uzatvára s tretími osobami
prorektor pre vonkajšie vzťahy.
(5) Zamestnanci UK, jej fakúlt a ďalších súčastí sú povinní používať logo UK v súlade s
Dizajnovým manuálom a touto smernicou. Zamestnanci UK, jej fakúlt a ďalších súčastí
nie sú oprávnení používať logo UK na účely súkromného charakteru a používať ho na
komerčných produktoch za účelom ich predaja, s výnimkou prípadu, ak majú s UK
uzatvorenú licenčnú zmluvu podľa ods. 4.
(6) Vedúci zamestnanci UK sú povinní na nimi riadených organizačných útvaroch UK
vytvárať podmienky na ochranu loga pri jeho používaní v zmysle tejto smernice a
Dizajnového manuálu UK. Za týmto účelom:
a) kontrolujú, či korešpondencia, publikácie, tlačoviny a ďalšie písomnosti alebo
produkty označené logom UK sú výsledkom činnosti UK, jej fakúlt a ďalších súčastí;
zistené prípady neoprávneného použitia loga zamestnancom UK na účely
súkromného charakteru alebo tretím subjektom bez uzatvorenej licenčnej zmluvy
podľa ods. 4 sú povinní oznámiť prorektorovi pre vonkajšie vzťahy,
b) dbajú na používanie loga UK a robia opatrenia proti jeho zneužitiu,
c) kontrolujú kvalitu výrobkov a výkonov, v súvislosti s ktorými sa logo UK používa; v
prípade zistenia nedostatkov vykonávajú opatrenia na ich nápravu.

Čl. 4
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Logo možno používať za podmienok uvedených v tejto smernici len v grafických
podobách uvedených v Dizajnovom manuáli UK.
(2) Predmetom práva tretích osôb používať logo UK na základe licenčných zmlúv môžu byť
len grafické podoby loga uvedené v Dizajnovom manuáli.
(3) Šablóny najčastejšie používaných dokumentov zverejnené na webovej stránke
dizajn.uniba.sk v zmysle tejto smernice nahrádzajú všetky dotknuté šablóny
dokumentov v zmysle doterajších predpisov UK.
(4) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňa 1. septembra 2021.
V Bratislave 27. augusta 2021

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

